
ورود اين جوان رشيد، رسول خدا را خشنود کرد، ديدن على بن ابيطالب، هميشه براى 
حضرت رسول الله دوست داشتنى و نشاط انگيز بود، اما اين بار به شکل بارزترى چهره اش از 
شادمانى برافروخت و به على  خوش آمد گفت و بر روى او لبخند زد و گفت: اى ابوالحسن! 

براى چه کار آمده اى؟!
على بن ابيطالب مقصود خويش را در هاله اى از حرمت و شرمندگى، با کلماتى کوتاه و 
احترام آميز با رسول خدا درميان نهاد. رسول خدا که اين جوان را به خوبى و کرامت مى شناخت 
و راز آفرينش او را مى دانست، به او گفت: اى على! مى دانى که پيش از تو کسان بسيارى از 

فاطمه خواستگارى کرده اند، اما من و او نپذيرفته ايم، اکنون بگذار ببينم او چه مى گويد؟
رسول خدا  برخاست و به اتاق ديگر رفت و با آهنگى که خشنودى و پذيرش از آن 

شنيده مى شد، موضوع را با دخترش فاطمه زهرا به مشورت نهاد:
دخترم! على را مى شناسى، پيوند او را با من مى دانى، از فضيلت و سبقت او در اسالم 

آگاهى، اکنون در پاسخ خواستگارى او چه مى گويى؟

۱ــ برگرفته از کتاب سالم بر خورشيد، سيدعلى اکبر حسينى، تلخيص صفحات ۲۴۳ تا ۲۵۹.

۱۱

مهر و ماهمهر و ماه
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فاطمه ــ در يک درخشش روحى ــ به گذشته نگريست و همه جا على را با پدرش رسول 
خدا، يار و ياور و همراه ديد. در اين نگاه به گذشته تابلوهاى زيبا و درخشانى از فداکارى ها، 
فضيلت ها، شجاعت ها و کرامت هاى او را مشاهده کرد. با مرور گذشته و زنده شدن آن خاطره هاى 
زيبا، چهره اش نورانى تر و شاداب تر از گذشته شد و جلؤه آن درخشش روحى بر چهرٔه زيباى 

فاطمه فزونى گرفت.
از  نشانى  بود،  دوخته  چشم  دخترش  حياى  با  و  نورانى  چهرٔه  به  که  خدا  رسول 

رضايت و قبول را در نيم رخ چهرٔه او ديد.
ــ الله اکبر، الله اکبر! رضايت او در سکوت و حيای او پيداست.

از پيش دخترش بازگشت، چشمانش از اشک شوق لبريز بود، روشنايى،  رسول خدا
رضايت و خشنودى در نگاه متين و آرامش نمايان بود، و اگر على سر برمى داشت و به چهره و 
چشمان رسول خدا مى نگريست، اين همه را با يک نگاه مى ديد. امام على از شرم و حيا و از 
حرمت و حشمت حضرت رسول الله سر فروافکنده بود و در انديشٔه خويش نعمت هاى خدا را 
برمى شمرد و شکر مى گفت و اکنون خدا نعمت عظيم ديگرى بر او مى بخشيد، ازدواج با فاطمه، 

دختر رسول خدا موهبتى عظيم و آسمانى بود که خدا براى او مقدر کرده بود.
ــ اى على! مى خواهى بشارتى به تو بدهم و رازى را بر تو آشکار سازم؟

ــ پدر و مادرم فداى شما يا رسول الله! شما هميشه نيکخوى و خوش خبر بوده ايد.
ــ پيش از آن که به نزد من بيايى، جبرئيل فرود آمد و فرمان خدا را در مورد ازدواج تو 
با فاطمه آورد و مژده داد که مجلس جشن اين ازدواج در آسمان برپا مى شود… خوب! على 
جان! بگو ببينم چه چيزى را مهرئه دخترم قرار مى دهى؟ على سرش را باال آورد، ابروانش را 
اندکى به هم فشرد، چشم هايش چون دو گوهر نمايان شد، در هاله اى منّور از آزرم، گفت: يا 
رسول الله! آن چه دارم بر شما پنهان نيست، زرهى از غنايم جنگ بدر دارم، شمشيرى و شترى، 

از مال دنيا فعالً چيز ديگرى ندارم.
ــ على جان! شمشير را براى دفاع و جهاد مى خواهى و شتر را براى آبيارى خرما ُبنان 

احتياج دارى، زره را مهرئّه فاطمه قرار بده.
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على بن ابيطالب  زره را به فروش رساند و قيمتش را به نزد رسول خدا   آورد 
و پول ها را در دامن رسول خدا ريخت.

رسول خدا بى آن که بپرسد يا بشمارد، کفى از آن را برداشت و به بالل داد و فرمود: 
«براى دخترم فاطمه، عطر و بوى خوش خريدارى کن.» و مقدار بيش ترى را با دو کف دست 
برداشت و به چند صحابی ديگر داد که براى زهرا  وسايل زندگى و جهيزيه خريدارى کنند 

و بقيه را هم براى فاطمه ذخيره کرد.
چند روزى گذشت و جشن ازدواج فاطمه و على برگزار شد. رسول خدا در حضور 
مهاجران و انصار با تبّسم و شادى خطبٔه عقد را آغاز کرد. پس از سپاس و ستايش خداوند 
و بيان نعمت هاى الهى و وجوب پيوند زناشويى فرمود: «هان اى مردم! خدا مرا امر فرموده که 
فاطمه را به ازدواِج على درآورم و من او را بـه مهرئه معين بــه عقد على درآوردم. اى على! 
راضى هستى!» على بن ابيطالب کـه در کنار رسول خدا   نشسته بود، و سرش را اندکى به 
جلو خم کرده و چشمان سياهش را به زمين دوخته بود، به آرامى رو به رسول خدا کرد و گفت: 

آرى! يا رسول الله! راضى هستم.
همگى ابراز شادمانى کردند.

٭ ٭ ٭
نمونه و  زندگى  يک  براى  رسول خدا  ــ خود را  عفيف  دختر جوان و  فاطمه ــ 
سرافراز در خانٔه پسرعمويش آماده مى کرد. على بن ابيطالب نيز خانه اى را در نزديکى هاى ُقبا 

براى مراسم عروسى و زندگى مشترک آماده کرده بود.
، ام سلمه شوق على بن ابيطالب را به  پس از گذشت يک ماه از مراسم عقد فاطمه 

رسول خدا اعالم کرد و گفت:
ــ يا رسول الله! على بن ابيطالب برادر و پسرعموى شما، دوست دارد همسرش فاطمه 

را به خانٔه خود ببرد.
ــ پس چرا خود سخنى نگفته است؟

ــ يا رسول الله، آزرم و حيا او را از اين تمّنا باز داشته است.
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پس از اين گفتگو انتظار على بن ابيطالب به سر آمد و رسول خدا به او فرمود: اى على! 
خدا چه همسر نيکويی نصيبت کرده است، بهترين زنان عالم را به همسرى تو درآوردم، خدا 

مبارک گرداند. دوست دارى همسرت را با خود به خانه ببرى؟
على بن ابيطالب گفت: آرى! يا رسول الله!

ــ پس به زودى مراسم عروسى و زفاف را فراهم مى کنيم. اما على جان! مى دانى  عروسى، 
بى وليمه و اطعام مؤمنان نمى شود. من دوست دارم امتم نيز در مراسم عروسى به مردم غذا بدهند 

و ميهمانى و پذيرايى کنند.
رسول خدا   به زنان فرمود که فاطمه را در شب عروسى بيارايند و عطر و بوى خوش 
به کار برند و پيراهن نو و زيبايى براى او بدوزند و بر او بپوشانند. وقتى فاطمه لباس زيباى عروسى 

را پوشيد، زنان گفتند: اى کاش خديجه بانو بود و فاطمه اش را در لباس عروسى مى ديد.
پذيرايى از ميهمانان به پايان خود نزديک شد، على و فاطمه آمدند و در دو طرف رسول 
خدا نشستند، حضرت رسول الله  با چشمان پاک و مهربانش، نگاهى به لباس نو و زيبا، 
به صورت و چشمان فاطمه افکند. نگاه ديگرى به چهرٔه رشيد و مصفا و قيافٔه روشن و شکوهمند 
على کرد و آن گاه هر دو بازويش را چون دو بال پرنده اى سبکبال و بلندپرواز گشود، دست در 
گردن عروس و داماد افکند، آن دو را در آغوش گرفت و به آرامى نزديک آورد و سرهاشان را 

به سينٔه خويش فشرد و در همين حال بر پيشانى هر دو بوسه زد:
خدايا! تو خود گواه باش که من اينان را دوست مى دارم و با دوستانشان دوست هستم 
و با دشمنانشان دشمنم، سپس دست خويش را گشود و پايين آورد. با دست راست دست على 
را گرفت و با دست چپ دست فاطمه را و به اين ترتيب با کمال شوق و مهربانى، دست نوعروس 
را در دست داماد نهاد و فاطمه را به على و على را به فاطمه و هر دو را به خدا سپرد. سکوتى 
چشمانش را  افکند و  فرو  سر  فاطمه  شکفت،  نيمه لبخندى  با  فاطمه و على  چهرٔه  شد،  برقرار 
فروهشته داشت. رسول خدا با اين رفتار به اسرار بسيارى اشاره کرد، که راز خلقت در اين 

وصلت آسمانى نهفته بود.
٭ ٭ ٭
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خورشيد غروب کرد، وقت نماز فرا رسيد. پس از اقامٔه نماز، عروس را بر استرى 
سوار کردند و شادى کنان و سرودخوانان به سوى خانٔه على بن ابيطالب روان شدند. آن شب 

مانند بامداد بهاران، خرم و درخشان بود.
زمام استر را سلمان به دوش مى کشيد و پيشاپيش کاروان به آرامى قدم برمى داشت، 
بسيار  آهسته پيش مى رفت، چنان که گويى قايقى را بر امواج درياچه اى آرام هدايت مى کند.
پرندگان که گويا در اين شب ديرتر به آشيانه مى رفتند، گهگاه نغمٔه شادمانه اى مى سرودند 

و بر باالى کاروان پرواز مى کردند.
زن ها با هم اشعارى را زمزمه مى کردند:

اى همراهان من، برويد به يارى خداى متعال، 
و سپاس گوييد خدا را در هر حال،

به ياد آوريد که خداى بزرگ بر ما منت نهاد،
و از بالها و آفت ها نجات داد.
کافر بوديم، راهنماييمان کرد.

فرسوده بوديم، توانامان فرمود.
برويد همراه بهترين زنان

که فداى او باد همٔه خويشاوندان.
اى دختر کسى که خداى جهان، او را بر ديگران برترى داد

به نبوت و رسالت و وحى آسمان.
٭ ٭ ٭

به خانٔه داماد رسيدند. رسول خدا وارد حجله شد و فاطمه را در کمال زيبايى و 
متانت ديد، جز اين که پيراهنش کهنه و شايد وصله دار هم بود. 

ــ شگفتا! چرا پيراهن نو و زيباى عروسى را که براى تو دوخته بودند، نپوشيده اى؟!
مى کرد،  لباس  تمّناى  که  مستمندى  و  فقير  زن  به  حرکت  از  قبل  را  آن  جان!  پدر  ــ 
بخشيدم، ابتدا مى خواستم پيراهن کهنه را به او ببخشم، ولى گويى آهنگ خوش تالوت قرآن 
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شما را شنيدم که اين آيه را قرائت مى کرديد:
«هرگز به نيکى نرسيد، مگر آن که از آن چه دوست مى داريد انفاق کنيد.»۱

چشمان رسول خدا  غرق اشک شد، در چشم فاطمه زهرا نيز برق اشک درخشيد. 
فاطمه نگاهش را به آرامى باال آورد، پدر به چشم پر اشک زهرا نگاه کرد. نگاهش درهم آميخت 

و قطرات اشک از چشم ها فروچکيد.
اين اشک شوق و ايمان بود.

در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و به محضر رسول خدا  مشّرف شد و گفت: يا 
رسول اللّه! پروردگارت سالم مى رساند و مرا نيز فرمان داده که به فاطمه سالم برسانم و اين هديه 
را تقديم او کنم. و آن گاه پارچٔه بسته اى را گشود و جامه اى از ديباى سبز بهشتى که با خود از 

آسمان آورده بود، تقديم فاطمه نمود…

١ــ آل  عمران، ٩٢
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